
 

Inspel till budget 2022: God löneutveckling och fortsatt lönespridning för 
Vårdförbundets yrken  
 
Idag har vården över hela landet svårt att behålla erfarna medarbetare. Det leder till allvarliga 
kompetenstapp för verksamheterna; vårdens mest erfarna och yrkesskickliga medarbetare 
lämnar arbetsplatser där de verkat i många år och nyanställda måste ta ansvar för både 
patientsäkerhet och verksamhetsutveckling. Många av dessa nyanställda har dessutom ganska 
nyligen examinerats och har kort klinisk erfarenhet.  
Den tuffa arbetsmiljön och dåliga löneutvecklingen är numera känd även bland unga som ska 
välja sitt framtida yrke:  
Det syns inte heller tydligt i lön att utbildning till dessa legitimerade yrken lönar sig. 
 
Bristen bidrar till även till en sämre arbetsmiljö för befintlig personal. 
 
Efter löneöversyn 2020 påtalade regionstyrelsens ordförande att det är viktigt att fortsätta med 
satsningen som gjordes och att följa upp resultatet regelbundet, vilket de talade om att de hade 
för avsikt att göra under mandatperioden.  
Han uttryckte att satsningen är viktig för regionens attraktivitet som arbetsgivare, vilket är av 
högsta vikt när det råder brist på livsviktiga legitimerade yrkesgrupper, inte minst när det gäller 
att skapa stabila team och bra arbetsmiljö.  
 
Vi har samsyn i ovanstående beskrivning men ser inte det i löneöversyn 2021. Detta trots att vi 
är överens om följande: 
 
1. Ökad lönespridning samt en särskild lönesatsning på särskilt yrkesskickliga.  
 
2. Att lokala parter ska följa upp och stödja arbete med att utveckla löneöversynsprocessen för 
att skapa förutsättningar för att öka lönespridningen samt för arbetet med att nå en önskvärd 
lönestruktur.  
 
3. Att prioriteringar i lönesättningen avgörs utifrån en analys av både behov och förutsättningar 
hos respektive arbetsgivare.  
 
Vårdförbundet vill genom detta inspel påtala vikten av att avsätta tillräckliga medel för att 
åstadkomma de strukturförändringar vi som parter är överens om.  
I Vårdförbundets livslönerapport blir det tydligt att livslönen behöver öka med minst 30% under 
yrkeslivet för att kunna rekrytera och behålla personal inom våra yrkesgrupper. 
Vi kom en bit på väg 2020 men det avstannade med 2021 års löneöversyn och det är nu viktigt 
att jobba vidare med lönestrukturen så inte väl investerade satsningar går till spillo utan leder till 
positiva effekter långsiktigt och hållbart. 
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